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Alles en iedereen klaar voor NK
Nationale titelstrijd fierljeppen werpt schaduw vooruit

Alles en iedereen klaar voor NK
EDWIN FISCHER

IJLST – Natuurlijk ging het dins-
dagavond in IJlst nog om het
sportieve aspect bij de Fryslân
Cup, maar de blik was vooral ge-
richt op het NK van zaterdag.

Voor de ware liefhebber is het te
hopen dat ook bij het fierljeppen
geldt dat een slechte generale een
goede première belooft. In alle
vier categorieën was de winnen-
de afstand verre van impone-
rend. De winnaars waren wel de
verwachte namen, maar de af-
standen waren magertjes. Zo won
Bart Helmholt de Fryslân Cup bij
de senioren. De winnende af-
stand van de Burgumer was 19.56

meter; zijn persoonlijk record ligt
bijna twee meter verder: 21.51.

Klaske Nauta was de winnares
bij de vrouwen. De ljepster uit
IJlst bleef bijna een meter verwij-
derd van haar pr; 15.24 tegen 16.23.
Hans Ulco de Boer kwam als win-
naar bij de junioren nog het
dichtst bij zijn persoonlijk beste
prestatie. Hij noteerde 18.88 als
winnende afstand, waar het pr
van de Jutrypster op 19.23 staat.
Tot slot bleef ook Tom Hoekstra
als beste bij de jongens bijna een
meter van zijn pr verwijderd. Zijn
record van 17.84 bleef intact. Hij
had aan 16.96 genoeg voor de
winst.

Daarmee pakte Hoekstra wel
een premie van €500. Hij bleef in

de speciale reeks van zeven wed-
strijden om de ‘gouden rige’ on-
geslagen. Dat kunststukje pres-
teerde ook Bart Helmholt, die
hetzelfde bedrag mee naar Bur-
gum mocht nemen. Voor beiden
was het een kroon op het seizoen.

Dat Helmholt en Hoekstra in
de zevende en laatste wedstrijd
op niet al te imponerende wijze
wonnen, was verklaarbaar. Met
het NK in het verschiet waren de
gedachten toch veelal bij de be-
langrijkste wedstrijd van het sei-
zoen. Juist omdat deze, net als de
Fryslân Cup, zaterdag ook op de
IJlster schansen wordt verspron-
gen.

Daarnaast hielp de hinderlijk
aanwezige Piet Paulusma ook

niet mee aan het opbouwen van
een spannende wedstrijd. Gedu-
rende de hele ljepavond maakte
hij opnames voor zijn weerpraat-
je bij SBS 6 en legde daarmee tel-
kens de commentator letterlijk
het zwijgen op.

Toch bleef iedereen - winnaars

en verliezers - positief en keek
met een goed gevoel vooruit naar
zaterdag. ,,Myn loop en oanrin
binne wer goed, it gefoel is goed.
Dat jout fertrouwen’’, zei Bart
Helmholt. Ysbrand Galama, die
zoals wel vaker dit seizoen pas in
de laatste poging door Helmholt
van de winst was afgehouden,
sprak ook van een ‘goed gefoel’.
,,Juster hie ik al yn Drylts traind
en gong it hiel goed. Ek al wie dit
in minne wedstriid, ik wit seker
dat ik knallen gean sneon.’’

Thewis Hobma was ook weer
fit, althans zo goed als. Hij kampt
met opgerekte banden in de
schouder, die zaterdag in Grijps-
kerk uit de kom schoot en dat
zondagnacht tijdens zijn slaap

weer deed. ,,Ik ha it hjoed wol in
bytsje rêstich oan dien, mar ik wit
wat ik mei it skouder kin. It is foar
it NK gjin probleem, ik wit dat ik
der sneon hiel goed bysitte sil.’’

Dat zullen, letterlijk, de toe-
schouwers ook. Drie tribunes
met een totale capaciteit van 750
plaatsen en bankjes geven alle
aanwezigen een zitplaats. ,,It
wurdt in fierljeparena, noch mear
as yn 2006, doe’t wy ek yn Drylts
it NK hienen. Fierders binne wy
der hielendal klear foar. It wurdt
in grut fierljepfeest’’, aldus mede-
organisator Pieter Bult. Dat laat-
ste wordt het alleen als de wed-
strijd spannender en vooral
hoogstaander is dan de generale
repetitie.

Fryslân Cup dient als
generale voor NK

Helmholt en Hoekstra
blijven ongeslagen

IJlst maakt zich op
voor ’grut fierljepfeest’

Klaske Nauta won de Fryslân Cup bij de vrouwen. Ook in de andere catego-
rieën bleven verrassingen uit. FOTO NIELS DE VRIES


